
. 
 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                    №  188  

м. Мала Виска 

 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за січень-травень   2020 року 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів 

та бухгалтерського обліку  виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. 

про офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету за  січень-травень 2020 року,  відповідно до підпункту 1 

частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини 

загального фонду   Маловисківського міського бюджету за  січень – травень  

2020 року .  

2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не 

пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                  № 189  

м. Мала Виска 

 

 

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов‟язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у червні-липні 2020 року 

______________________________ 

 

  

      З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, 

пов‟язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  у червні-липні 2020 

року,   керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов‟язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради на 2020 рік, затверджену рішенням 

сесії міської ради від 28.11.2019 року № 1874, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити кошторис витрат для організації відзначення  свят, вшанувань, 

ювілейних дат, та інших заходів у червні-липні  2020 року, (додаток 1). 

2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 43 

000 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2020 рік. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 



 

 

  Додаток 1 

                                                                                            до рішення виконкому 

  від 11.06.2020 р.№ 189 

 

Кошторис витрат  

на фінансування заходів, пов‟язаних з діяльністю  

Маловисківської міської ради у червні-липні 2020 року  
 

№ 

з/п 
Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 
1 

 
Живі квіти для привітань, нагороджень та 

покладань. 

3000.00 

2 Поліграфічна, нагородна та сувенірна 

продукція, стенди, борд 

10 000.00 

3 Подарункові картки для нагородження 

конкурсантів «Молодої людину року 

2020» 

20 000,00 

4. Піротехнічні вироби  10000,00 

             ВСЬОГО:                                                                    43 000,00 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради                                         Л.ЛИННИК 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 червня 2020 року                    № 190   

м. Мала Виска 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 14.05.2020 року № 172 «Про запобігання поширенню 

на території Маловисківської міської ОТГ коронавірусу 

COVID-19» 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. 

№ 392 “Про встановлення карантину з метою запобіганню поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів” , відповідно до протоколу засідання комісії ТЕБ ТНС виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 10.06.2020 № 10, з урахуванням 

оцінки епідемічної ситуації та наявності на території Маловисківської міської 

об‟єднаної територіальної громади ознак для послаблення протиепідемічних 

заходів, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1. Заходи, запроваджені актами законодавства та рішеннями 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради в процесі 

реалізації на період, визначений постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 (із змінами), продовжують 

діяти на період, встановлений постановою КМУ від 20 травня 2020 

року № 392 по території Маловисківської міської об‟єднаної 

територіальної громади. 

2.  На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади дозволяється з дотриманням відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів: 

2.1.  З 12.06.2020 року відвідування закладу Маловисківська ДШМ; 

2.2. З 01.07 2020 року відвідування закладів ДНЗ; 

2.3. з 15 червня 2020 року:  
Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь 

не більше 50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь 50 осіб, 

можуть проводитися за погодженням із Міністерством охорони 

здоров”я за результатами оцінки епідемічних ризиків; 



2.4. Проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 

однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться 

релігійний захід; 

2.5. Діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 

2.6. Робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, 

фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю 

учасників більше ніж 10 осіб); 

2.7. Відвідування занять в групах не більше 10 осіб в закладах освіти, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної 

кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на 

виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації 

здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, 

отримання документів про професійну (професійно-технічну) та 

вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов‟язаному з освітою 

дорослих; 

2.8. Діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів, у 

тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше 

однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться 

захід; 

2.9. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

2.10. Проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюються 

підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) 

режимі, а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) 

акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим 

проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, керівникам комунальних підприємств, 

засновником яких є Маловисківська міська рада, на період  дії 

карантину: 

3.1.  забезпечити дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів по кожній установі/підприємству, які 

визначають особливості провадження їх діяльності; 

3.2.  відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують 

дозволу на вхід до приміщення; 

3.3. забезпечити подання, щодня, профільним заступникам міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради звітність про 

виконання вимог даного рішення та загальний стан по установі/ 

підприємству про дотримання вимог, передбачених пунктом 3 

постанови КМУ від 20 травня 2020 року № 392.  

4. Загальному відділу Маловисківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

5.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                    Ю.ГУЛЬДАС 



 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 11 червня  2020 року               № 191 

м. Мала Виска 

 

Про заходи по забезпеченню 

охорони врожаю зернових 

культур та грубих кормів від 

пожеж та недопущення його 

втрат на території міської ради 

-------------------------------------------- 

 

 З метою забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих 

кормів від пожеж та недопущення його втрат на підвідомчій території, 

керуючись статтею 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити заходи по забезпеченню охорони врожаю зернових 

культур та грубих кормів від пожеж та недопущення його втрат на території 

міської ради (додаток №1 додається). 

2. Рішення виконавчого комітету № 227 від 13.06.2019 року вважати 

таким, що втратив чинність. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М.  

 

 

 

 

Міський голова                                                   Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



      Додаток № 1 

      до рішення виконкому  

 №191  від 11.06.2020 р. 

 

ЗАХОДИ 

по забезпеченню охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від 

пожеж та недопущення його втрат по території Маловисківської міської  

об‟єднаної територіальної громади 

 

 1. Створити при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

штаб уповноважених на період збирання врожаю зернових культур та 

закріпити членів штабу за сільськогосподарськими підприємствами та 

одноосібними господарствами, що розташовані на підвідомчій території в 

таких населених пунктах: 

 - Гульдас Ю.Л., міський голова – загальне керівництво штабом; 

 - Бакалінський О.М., перший заступник міського голови – м. Мала 

Виска (господарства, створені на землях бувшого КСП «Родина»); 

 - Графенюк О.І., інспектор з питань ЦЗ та ТБ – с. Краснополка; 

 - Тамко С.О., інспектор земельного відділу міської ради – с-ще 

Заповідне;. 

             - Пісний С.А., , завідуючий сектором архітектури та містобудування  

– с-ще Вишневе; 

            - Шамка Л.В.,   в.о. старости - с. Паліївка, с. Веселе  

            - Кашпуровський О.М., в.о. старости - с. Олександрівка, с. Тарасівка, 

с. Новомиколаївка  

            - Тупаленко Н.В., в.о. старости - с. Первомайське   

 2. Членам штабу, створеного згідно пункту 1 додатку 1 до рішення 

виконавчого комітету міської ради  №  191 від 11.06.2020 року, в своїй роботі 

тісно співпрацювати з Маловисківським РВ Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області, здійснювати спільні перевірки дотримання 

сільськогосподарськими підприємствами та одноосібними господарствами 

вимог правил пожежної безпеки. 

 3. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств та 

головам одноосібних господарств виконувати всі протипожежні та технічні 

заходи з метою недопущення втрат врожаю при його збиранні, перевезенні та 

зберіганні. 

4. Зобов‟язати керівників сільгоспідприємств, землекористувачів на 

землях яких проходять повітряні лінії 330-750кВ суворо дотримуватись 

правил пожежної безпеки під час жнив. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Маловисківської  міської ради                                   Л.ЛИННИК 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року №  192 

м. Мала Виска 

 

Про стан забезпечення населення 

міської територіальної громади 

питною водою 

  

Заслухавши інформацію начальника комунального підприємства 

«Мала Виска Водоканал» В.А.Аврунова про стан забезпечення населення 

міської територіальної громади питною водою, з метою створення 

нормальних умов для життєдіяльності населення, відповідно до статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Інформацію начальника комунального підприємства „Мала Виска 

Водоканал” В.А.Аврунова про стан забезпечення населення Маловисківської 

міської об‟єднаної територіальної громади питною водою прийняти до 

відому. 

 Роботу підприємства визнати задовільною. 

 

 2. Зобов‟язати начальника КП «Мала Виска Водоканал» В.А.Аврунова: 

 - організувати проведення робіт по збільшенню дебіту води в діючих 

артезіанських свердловинах та підвищенню її якості; 

 - провести роботи по відновленню роботи свердловин, які в даний час 

не використовуються за призначенням; 

 - підготувати пропозиції щодо спорудження нових артезіанських 

свердловин, визначити їх вартість; 

 - утримувати споруди, комунікації та обладнання водопровідної мережі 

в належному технічному стані; 

- проводити роз‟яснювальну роботу по необхідності встановлення 

приладів обліку води у всіх абонентів; 

- вивчити питання можливості збільшення кількості абонентів – 

споживачів питної води та внести свої пропозиції на черговому засіданні 

виконавчого комітету міської ради;  



- здійснювати постійний контроль за раціональним використанням 

підприємствами, установами, організаціями та мешканцями міста питної 

води, своєчасною оплатою наданих послуг; 

 - постійно інформувати населення про роботу підприємства, а саме 

хлорування води, очищення резервуарів та башт, їх ремонт  через засоби 

масової інформації.   

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.М.Бакалінського. 

 

 

 

Міський голова                                                   Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                          №  193 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення заходів 

До Дня Молоді 

________________________________ 

 

    

Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму 

виконавчого комітету міської ради Рижикової Ю.О.. про підготовку 

проведення на території громади заходів до дня Молоді, керуючись ст. 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  

«Комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у 

Маловисківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки», 

затверджену рішенням сесії Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року 

№ 1882, з метою підтримки обдарованої і талановитої молоді, заохочення  

вагомих здобутків молоді в різних сферах суспільного життя, кращих 

молодих фахівців у виробничій, службовій і творчій діяльності та з нагоди 

відзначення Дня Молоді, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести святковий захід до Дня Молоді та церемонію нагородження 

переможців та лауреатів щорічного міського конкурсу «Молода 

людина року -2020»  28 червня 2020 року на центральній площі міста 

о 20:00 годині. 

2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходу в сумі 12 000 

(дванадцять тисяч) грн. відповідно до кошторису витрат (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 



 Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконкому 

  від 11.06.2019 р.№ 193 

 

Кошторис витрат  

святкового заходу до Дня Молоді та церемонії нагородження переможців та 

лауреатів щорічного міського конкурсу «Молода людина року -2020»  

28 червня 2020 року 
№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядни

к коштів 

1 

 

Придбання статуеток, дипломів, стрічок, 

відзнак, запрошень   для церемонії 

нагородження 

7500,00 Відділ 

культури 

2 

 

      

Оформлення сцени  

до 10 річниці «Молода людина року» 

 

 

 

 

4500,00 

 

     

     

Відділ 

культури 

 ВСЬОГО: 12000  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради                                         Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                           №  194 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення  

театралізованого дійства  Івана Купала  

у місті Мала Виска 

________________________________ 

 

           Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до  комплексної  Програми розвитку  культури, 

краєзнавства  та  туризму  на  2020 рік, з метою популяризації кращих 

національних   традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації 

змістовного дозвілля жителів  громади  та з метою належного відзначення на 

території громади  свята  Івана Купала, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

ВИРІШИВ: 

1.Підготувати та провести загальноміське театралізоване  дійство  Івана 

Купала 06 липня 2020 року в м.Мала Виска на березі річки Вись о 19:30 

 годині.  

2.Начальнику відділу культури та туризму  (Ю.Рижикова) забезпечити 

організацію підготовки та проведення  дійства. 

3.Директору  КП «Мала Виска-МКП (В.Лисенко) здійснити  заходи щодо 

благоустрою території берега річки Вись та місця проведення 

театралізованого  дійства  Івана Купала. 

4. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів в сумі  6500.00 ( 

шість тисяч п‟ятсот) грн. відповідно до кошторису витрат ( додаток 1). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

  

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 11.06.2020 р.№ 194 

Кошторис витрат 
театралізованого  дійства  Івана Купала   

у м.Мала Виска, 6 липня 2020 року 

  

  

  

  

№ 

з/п 

  

Найменування заходів  

Витрати 

(тис. грн.) 

  

Розпорядник 

коштів 

  

1. 

Оформлення сценічних 

майданчиків для 

проведення заходів 

2000.00 

Відділ 

культури та  

туризму  

 2. 
Придбання атрибутів, призів 

для розваг та конкурсів.  
4500.00 

Відділ 

культури та  

туризму 

  Всього     6500.00   

  

  

  

  

Керуючий   справами  виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради                                           Л.ЛИННИК 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                     №  195 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення 

 днів села Паліївка,  Олександрівка 

та Первомайське 

                               

             Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до комплексної  Програми розвитку  культури, 

краєзнавства  та  туризму  на  2020 рік, з метою популяризації кращих 

національних   традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації 

змістовного дозвілля жителів  громади, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

ВИРІШИВ: 

 

1. Підготувати та провести  день села  Паліївка 07 липня 2020 року, день села 

Олександрівка 04 липня 2020   року та день села Первомайське 11 серпня 

2020 року. 

2. Начальнику відділу культури та туризму  (Ю.Рижикова) забезпечити 

організацію підготовки та проведення  святкових заходів на базі 

підпорядкованих закладів на відповідних територіях. 

3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів в сумі  21000.00 ( 

двадцять одна тисяча) грн. відповідно до кошторису витрат (додаток 1). 

4. Координацію роботи щодо підготовки та проведення днів села покласти на 

старост старостинських округів громади (Шамка Л.В., Кашпуровський О.М., 

Тупаленко Н.В.), контроль за виконанням даного рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило А.В. 

  

  

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 11.06.2020 р.№ 195 

 

 

Кошторис витрат 

на проведення     днів  села Паліївка,   

Олександрівка та Первомайське 

у липні 2020 року. 

 

 

  

№ 

з/п 

  

Найменування заходів  

Витрати 

(тис. грн.) 

  

Розпорядник 

коштів 

  

1. 
Організація  та проведення 

свята села в  с.Паліївка  
12000.00 

Відділ 

культури та     

         туризму 

2.  
Організація та  проведення  

свята села в  с.Олександрівка 
7000.00 

Відділ 

культури та 

туризму 

3. 
Організація та  проведення  

свята села в  с.Первомайське 
2000,00 

Відділ 

культури та 

туризму 

  всього  21 000.00   

  

  

  

  

Керуючий справами  виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради                                                                                         Л.ЛИННИК 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року № 196  

м. Мала Виска 
 

Про доцільність позбавлення                      

гр. Ткаченко Т.Ю., 29.03.1999р.н., 

батьківських прав і затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини від 20.05.2020 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання четвертої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради від 20 травня 2020 року, заяву гр. Ткаченко 

О.М., 21.05.1997р.н., яка надійшла 08.05.2020 № Т-611-П, клопотання служби у справах 

сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 4 червня 2020 року, 

№ 244 «Про доцільність позбавлення гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року 

народження, батьківських прав відносно дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 

року народження, Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, 

Ткаченко Нікіти Олександровича, 08.12.2016 року народження і затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

від 20.05.2020. 

Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 

Закону України «Про охорону дитинства», ч. 1, ст. 135, Кримінального кодексу України, 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із 

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року 

№ 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами внесеними 

рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529, з метою соціально-правового 

захисту малолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської ради, -  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. За доцільне позбавити гр. Ткаченко Тетяну Юріївну, 29.03.1999 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року 

народження, Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко 

Нікіти Олександровича, 08.12.2016 року народження, за ухилення від виконання 

обов‟язків по вихованню дітей та залишення дітей у небезпеці, що є загрозою для їх життя 

та здоров‟я. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 



29.03.1999 року народження, батьківських прав відносно дітей Ткаченко Софії 

Олександрівни, 05.02.2016 року народження, Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 

року народження, Ткаченко Нікіти Олександровича, 08.12.2016 року народження, за 

ухилення від виконання обов‟язків по вихованню дітей, згідно додатку № 1. 

3. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення      

гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року народження, батьківських прав відносно 

дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року народження, Ткаченко Кіріла 

Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко Нікіти Олександровича,                   

08.12.2016 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини                             

«Про доцільність позбавлення гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року 

народження, Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко 

Нікіти Олександровича, 08.12.2016 року народження, за ухилення від виконання 

обов‟язків по вихованню дітей і залишення дітей в небезпеці». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                      Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 11.06. 2020 року № 196 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року 

народження, батьківських прав відносно дітей за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року народження, 

Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко Нікіти 

Олександровича, 08.12.2016 року народження і залишення дітей в небезпеці 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 травня 2020 року, на підставі письмового звернення             

гр. Ткаченко О.М., 21.05.1997р.н., яка надійшла 08.05.2020 № Т-611-П, до виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради і клопотання служби у справах сім‟ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі – Служба), було винесено 

питання, про доцільність позбавлення гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року 

народження, батьківських прав у порядку п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права 

дітей»,відносно дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року народження, 

Ткаченко Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко Нікіти 

Олександровича,  08.12.2016 року народження і залишення дітей в небезпеці. 

Перебуваючи у шлюбі у гр. Ткаченко Тетяни Юріївни, 29.03.1999 року народження 

та гр. Ткаченка Олександра Миколайовича, 21.05.1997 року народження народилось троє 

спільних дітей Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року народження, Ткаченко 

Кіріла Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко Нікіти Олександровича,             

08.12.2016 року народження. 

 У відповідності зі свідоцтвом про народження Ткаченко Софія Олександрівна, 

05.02.2016 року народження, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Маловисківського районного управління юстиції у Кіровоградській області, 10 лютого 

2016 року серії І-ОЛ № 188341, про що, 10 лютого 2016 року було складено відповідний 

актовий запис № 20 і в графі батько, зазначено Ткаченко Олександр Миколайович, в графі 

мати – Ткаченко Тетяна Юріївна. 

 Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження № 00026325838 від 13 травня 2020 року наданого 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України. Батьком малолітньої 

Ткаченко Софія Олександрівна, 05.02.2016 року народження, є гр. Ткаченко Олександр 

Миколайович. Матір‟ю, є гр.Ткаченко Тетяна Юріївна. Державна реєстрація проведена 

відповідно до статті 133 Сімейного кодексу України. 

 У відповідності зі свідоцтвом про народження Ткаченко Кіріл Олександрович, 

08.12.2016 року народження, видане Маловисківським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області, 12 грудня 2016 року серії І-ОЛ № 204453, про що, 12 грудня              

2016 року було складено відповідний актовий запис № 209 і в графі батько, зазначено 

Ткаченко Олександр Миколайович, в графі мати – Ткаченко Тетяна Юріївна. 



 Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження № 00026326404 від 13 травня 2020 року наданого 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України. Батьком малолітньої 

Ткаченко Софія Олександрівна, 05.02.2016 року народження, є гр. Ткаченко Олександр 

Миколайович. Матір‟ю, є гр. Ткаченко Тетяна Юріївна. Державна реєстрація проведена 

відповідно до статті 133 Сімейного кодексу України. 

 У відповідності зі свідоцтвом про народження Ткаченко Нікіта Олександрович, 

08.12.2016 року народження, видане Маловисківським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області, 12 грудня 2016 року серії І-ОЛ № 204452, про що, 12 грудня              

2016 року було складено відповідний актовий запис № 208 і в графі батько, зазначено 

Ткаченко Олександр Миколайович, в графі мати – Ткаченко Тетяна Юріївна. 

 Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження № 00026326101 від 13 травня 2020 року наданого 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України. Батьком малолітньої 

Ткаченко Софія Олександрівна, 05.02.2016 року народження, є гр. Ткаченко Олександр 

Миколайович. Матір‟ю, є гр. Ткаченко Тетяна Юріївна. Державна реєстрація проведена 

відповідно до статті 133 Сімейного кодексу України. 

Через несумісність характерів подружнє життя між гр. Ткаченко Т.Ю. та                          

гр. Ткаченко О.М. не склалось. 

 З 2019 року, перебуваючи в шлюбі гр. Ткаченко О.М. з сім‟єю не проживає, веде 

окреме господарство. 

 Діти проживали з матір‟ю гр. Ткаченко Т.Ю., в орендованому будинку. 

 Батько гр. Ткаченко О.М., сплачував аліменти на дітей, надавав матеріальну 

допомогу на утримання дітей, спілкувався з ними намагався в повній мірі виконувати свої 

батьківські обов‟язки передбачені ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного 

кодексу України. 

Але з жовтня 2020 року гр. Ткаченко Т.Ю., почала чинити перешкоди                                

гр. Ткаченку О.М., батькові у спілкуванні з дітьми, а з часом гр. Ткаченко Т.Ю., взагалі 

заборонила гр. Ткаченку О.М., спілкуватись з дітьми. 

16 січня 2020 року Маловисківським районним судом Кіровоградської області 

винесено заочне рішення, про розірвання шлюбу між гр. Ткаченко Олександром 

Миколайовичем та гр. Ткаченко Тетяною Юріївною, яке набрало законної сили 

18.02.2020. 

У період час у з жовтня 2020 року по квітень 2020 року гр. Ткаченко Т.Ю. чинила 

перешкоди гр. Ткаченку О.В. у спілкуванні з дітьми. 

З квітня 2020 року мати гр. Ткаченко Т.Ю. дітьми не проживає та ухиляється від 

виконання батьківських обов‟язків. 

08.05.2020 гр. Ткаченко Т.Ю., залишила дітей без їжі, одягу, взуття на сторонніх 

осіб за адресою: вул. 40 років Перемоги, 68, місто Мала Виска, Кіровоградської області, і 

поїхала в невідомому напрямку. Того ж дня, батько гр. Ткачекно О.М., забрав дітей до 

свого місця проживання за адресою: вул. Зоряна 10а, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області де й вони проживають по теперішній час. 

Громадянка Ткаченко Т.Ю., з дітьми не спілкується, не цікавиться її станом 

здоров‟я, фізичним, духовним та моральним розвитком, не надає допомоги на утримання 

та виховання дітей. 

Сім‟я гр. Ткаченко О.М., проживає у будинку матері гр. Дамаскіної Оксани 

Анатоліївни, який належить її на праві власності на підставі договору купівлі-продажу 



нерухомого майна будинку № 10 а по вулиці Зоряній, міста Мала Виска Кіровоградської 

області. 

Будинок складається з двох житлових кімнат та кухні та коридору. 

Опалення в будинку пічне. Дрова для опалення в наявності. 

Світло підключене, заборгованість відсутня. 

Присадибна ділянка оброблена. Підсобне господарство не ведеться. 

 У будинку створено умови для виховання та розвитку дітей. Кімнати облаштовані 

ліжками для дітей, столами, стільцями, шафами, тумбами. У дітей в наявності іграшки, 

книжки, зошити, канцелярські прилади. Постільна білизна на ліжках чиста нова. В 

наявності телевізор. В кімнатах проведено ремонтні роботи. Санітарно-гігієнічні умови 

відповідають вимогам. Продукти харчування в наявності у достатній кількості. Створено 

умови для виховання та розвитку дітей. 

 Діти влаштовані до дошкільного навчального закладу. Відвідують сімейного лікаря 

за необхідності, отримують відповідні планові щеплення та проходять щорічні медичні 

огляди.На обліку в Маловисківському районному центрі зайнятості, у пошуку роботи                  

гр. Ткаченко О.М., 21.05.1997 року народження, як особа яка шукає роботу не перебуває. 

 Ткаченко О.М. працює по найму. 

 Отримує державну соціальну допомогу багатодітним сім‟ям. 

 Кошти отримані за рахунок державної соціальної допомоги та кошти отримані від 

заробітків гр. Ткаченко О.М., використовував на придбання їжі одягу, взуття для дітей та 

себе. 

 Інший дохід в сімʼї відсутній. 

 Під час спілкування в телефонному режимі з представником ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції та начальником Служби, гр. Ткаченко Т.Ю., пояснила, 

що вона знаходиться в місті Новоукраїнка де створила нову сім‟ю та влаштовує своє 

особисте життя. Окрім цього пояснила, що до дітей вона не повернеться їй все одно. Від 

надання подальших пояснень гр. Ткаченко Т.Ю., відмовилась.  

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Ткаченко Т.Ю., після 

неодноразового проведення індивідуальної профілактичної роботи з боку Служби, 

представника ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, та винесених 

попереджень і те, що гр. Ткаченко Т.Ю., не має намір та бажання переглянути свої погляди 

щодо належного виховання дітей, покращити та пристосувати умови за місцем проживання 

для дітей і залишивши дітей в небезпеці. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного 

кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із 

захистом прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 № 1529, зі 

змінами та доповненнями, з метою соціально-правового захисту прав малолітніх дітей 

вважає за доцільне позбавити                 гр. Ткаченко Тетяну Юріївну, 29.03.1999 року 

народження, батьківських прав за ухилення від виконання обов‟язків по вихованню дітей 

Ткаченко Софії Олександрівни, 05.02.2016 року народження, Ткаченко Кіріла 

Олександровича, 08.12.2016 року народження, Ткаченко Нікіти Олександровича, 

08.12.2016 року народження і залишення дітей в небезпеці. 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                      Л. ЛИННИК 
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М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 197 

м. Мала Виска 
 

Про попередження Шупейко Н.І., 

11.12.1985р.н., гр. Перевєрзєва В.О. 

01.01.1986 року народження за ухилення                          

від виконання батьківських обов‟язків           

і систематичне вживання алкогольних 

напоїв та затвердження висновку Комісії 

з питань захисту прав дитини                        

від 20.05.2020 

 

 

 Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.05.2020 № 4, клопотання 

служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

04.06.2020 № 244, з питання винесення попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 

11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, 

ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 

року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко 

Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 

року народження, Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, здоров‟я дітей, 

їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої 

освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 

164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини», положенням 

про Службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 

року № 1529, з метою соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради, - 

 



ВИРІШИВ: 

1. Винести попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження,             

гр. Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року народження, за ухилення від 

виконання батьківських обов‟язків, а саме: ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Шупейко Сергія Володимировича, 

09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, 

Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 

20.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, 

духовний та моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги 

до прав дітей та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження, гр. 

Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року народження, термін у строк тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов‟язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України та створити за місцем проживання у будинку № 44 по вулиці Київській, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області, належні умови для виховання, утримання та 

розвитку дітей. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дітей Шупейко Сергія Володимировича, 09.01.2006 року 

народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, Шупейко 

Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 

року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, Шупейко 

Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження у сім‟ї батьків гр. Шупейко Наталії Іванівні, 

11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року 

народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 травня 2020 року «Про попередження                                     

гр. Шупейко Н.І., 11.12.1985р.н., гр. Перевєрзєва В.О., 01.01.1986р.н., за ухилення від 

виконання батьківських обов‟язків і систематичне вживання алкогольних напоїв»                 

(згідно додатку 1). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від  11.06.2020 року № 197    

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 

про попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження,                          

гр. Перевєрзєва Віктора Олександровича, 01.01.1986 року народження, 

за ухилення та невиконання батьківських обов’язків відносно дітей Шупейко Сергія 

Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима Олександровича, 

04.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року 

народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 року народження,                    

Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, Шупейко Вікторії 

Вікторівни, 29.01.2019 року народження і систематичне вживання алкогольних 

напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради 20 травня 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - Служба),                    

було винесено питання про попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року 

народження, гр. Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року народження, які 

проживають за адресою: вул. Київська, 44, місто Мала Виска, Кіровоградської області, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 

180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Шупейко Сергія Володимировича,               

09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, 

Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 

20.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, 

духовний та моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги 

до прав дітей та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав. 

За час спільного проживання гр. Шупейко Н.І., та гр. Перевєрзєва В.О., народилось 

двоє спільних дітей Шупейко Анастасія Вікторівна, 16.11.2015 року народження, Шупейко 

Вікторія Вікторівна, 29.01.2019 року народження. 
У період часу з 2019 року по травень 2020 року гр. Шупейко Н.І., гр. Перевєрзєв 

В.О., ухиляється від виконання батьківських обов‟язків відносно дитини та систематично 

вживають алкогольні напої. 

Орендований будинок, у якому проживає сім‟ї гр. Шупейко Н.І. та                                      

гр. Перевєрзєва В.О. розташований за адресою: вулиця Київська, 44, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області. Санітарно-гігієнічні норми порушені, умови проживання 

задовільні. Опалення пічне. Дрова в наявності, близько одного складометра. Світло 

підключене, заборгованість відсутня. Власне житло відсутнє. 

В будинку частково облаштовано дві кімнати для дітей, які потребують ремонтних 

робіт. У кімнатах наявні ліжка, дивани для відпочинку, столи, стільці, шафи, комп‟ютер, 

телевізор. Постільна білизна на ліжках та диванах в наявності, чиста, але зношена. У 

найменшої дитини в наявності, дитяче ліжечко, коляска, ходунки. Меблі старі, частково 

розломані. 

У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у чистому, але зношеному стані, 

де які речі та взуття нове. Діти влаштовані до дошкільного навчального закладу та 



навчаються у Маловисківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, № 3. Забезпечені 

книжками, зошитами, канцелярським приладдям. Діти отримують відповідні щеплення та 

проходять щорічні медогляди. 

Їжа в наявності. 

Присадибна ділянка оброблена, обсаджена. Підсобне господарство не ведеться. 

Постійний заробіток у гр. Шупейко Н.І., гр. Перевєрзєва В.О., відсутній. 

Сім‟я проживає за рахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім‟ям, державної допомоги при народженні та за рахунок тимчасових заробітків                                       

гр. Перевєрзєва В.О.. 

Кошти отримані за рахунок державних допомог та тимчасових заробітків, 

використовуються на придбання їжі та алкогольних напоїв. 

У період з 2019 року по травень 2020 року з гр. Шупейко Н.І., гр. Переверзєвим 

В.О., Службою, інспектором з ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, 

представниками дитячого поліклінічного відділення КНП «Маловисківської центральної 

районної лікарні», неодноразово проводились профілактичні бесіди з питання виконання 

батьківських обов‟язків та систематичного вживання алкогольних напоїв в присутності 

дитини. 

 Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради вбачає за необхідне, винести 
попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву 

Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов‟язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, піклування про дітей Шупейко Сергія Володимировича, 09.01.2006 року 

народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, Шупейко 

Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 

року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, Шупейко 

Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей 

та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне вживання 

алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 

України, є підставами позбавлення батьківських прав. 

 З метою покращення умов проживання та виховання дітей, встановити                               
гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву Віктору 

Олександровичу, 01.01.1986 року народження, випробувальний термін протягом тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Про результати повідомити службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім‟ї гр. Шупейко Наталії Іванівні, 

11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року 

народження, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради, вилучити Шупейко Сергія Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко 

Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 

06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 року народження, 

Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, Шупейко Вікторії Вікторівни, 

29.01.2019 року народження з сім‟ї. 

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, подати клопотання і винести питання, щодо доцільності 

позбавлення гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження, гр. Перевєрзєву 

Віктору Олександровичу, 01.01.1986 року народження, батьківських прав відносно дітей 

вилучити Шупейко Сергія Володимировича, 09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима 

Олександровича, 04.05.2007 року народження, Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року 

народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 20.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії 



Вікторівни, 16.11.2015 року народження, Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року 

народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, що у відповідності з п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради винести 

рішення «Про попередження гр. Шупейко Наталії Іванівні, 11.12.1985 року народження, гр. 

Перевєрзєва Віктора Олександровича, 01.01.1986 року народження, за ухилення від 

виконання батьківських обов‟язків відносно дітей Шупейко Сергія Володимировича, 

09.01.2006 року народження, Шупейко Вадима Олександровича, 04.05.2007 року народження, 

Шупейко Артема Дмитровича, 06.02.2010 року народження, Шупейко Крістіни Дмитрівни, 

20.02.2013 року народження, Шупейко Анастасії Вікторівни, 16.11.2015 року народження, 

Шупейко Вікторії Вікторівни, 29.01.2019 року народження і систематичне вживання 

алкогольних напоїв» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради 

                                                                   Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 198 

м. Мала Виска 
 

 

Про попередження гр. Кашнікової А.А., 

за ухилення від виконання батьківських 

обов‟язків і систематичне вживання 

алкогольних напоїв та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини від 20.05.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.05.2020 № 4, клопотання 

служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

04.06.2020 року № 244, з питання винесення попередження гр. Кашнікової Анни 

Анатоліївна, 05.10.1980 року народження, за ухилення від виконання батьківських 

обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

піклування про дітей Кашнікова Сергія Олександровича, 03.06.2006 року народження, 

Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 року народження, Кашнікову Тетяну 

В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав 

дітей та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини», положенням 

про Службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 

року № 1529, з метою соціально-правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Винести попередження гр. Кашніковій Анні Анатоліївні, 05.10.1980 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 

150, ч. 1, ст. 155,  ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Кашнікова 



Сергія Олександровича, 03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема Павловича, 

22.04.2008 року народження, Кашнікову Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року 

народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й 

обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами 

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Кашніковій Анні Анатоліївні, 05.10.1980 року народження, термін у 

строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань 

захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання 

батьківських обов‟язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України та створити за місцем проживання у будинку № 3 по вулиці 

Стаханова, місто Мала Виска, Кіровоградської області, належні умови для виховання, 

утримання та розвитку дітей. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дітей Кашнікова Сергія Олександровича, 03.06.2006 року 

народження, Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 року народження, Кашнікову 

Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження у сім‟ї матері гр. Кашнікової Анни 

Анатоліївни, 05.10.1980 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 травня 2020 року «Про попередження                                     

гр. Кашнікової А.А., 05.10.1980р.н., за ухилення від виконання батьківських обов‟язків і 

систематичне вживання алкогольних напоїв» (згідно додатку 1). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

Міський голова                                                 Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.06.2020 року № 198    

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 

про попередження гр. Кашніковій Анні Анатоліївні, 05.10.1980 року народження, 

за ухилення та невиконання батьківських обов’язків відносно дітей 

Кашнікова Сергія Олександровича, 03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема 

Павловича, 22.04.2008 року народження, Кашнікову Тетяну В’ячеславівну, 

19.08.2011 року народження і систематичне вживання алкогольних напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради 20 травня 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - Служба), 

було винесено питання про попередження гр. Кашнікової Анни Анатоліївни, 05.10.1980 

року народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, 

ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Кашнікова 

Сергія Олександровича, 03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема Павловича, 

22.04.2008 року народження, Кашнікову Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року 

народження, здоров‟я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й 

обов‟язок батьків утримувати дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2,  п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є 

підставами позбавлення батьківських прав. 

У період часу з 2019 року по травень 2020 року гр. Кашнікова А.А., ухиляється від 

виконання батьківських обов‟язків відносно дитини та систематично вживають алкогольні 

напої. 

Будинок сім‟ї гр. Кашнікової А.А., розташований за адресою: вулиця Стаханова, 3, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області. Санітарно-гігієнічні норми порушені, умови 

проживання не задовільні. Опалення пічне. Дрова відсутні. Світло відключене, є 

заборгованість. 

В будинку не створено умов виховання та розвитку дітей. Будинок та кімнати 

потребують ремонтних робіт. У одній з кімнат наявне ліжко, диван, стіл, стільці, шафа. 

Меблі старі, розломані. 

У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані, де які речі 

нові. Діти влаштована та навчаються у Комунальному закладі «Маловисківський ліцей – 

інтернат Маловисківської районної ради Кіровоградської області». Забезпечені книжками, 

зошитами, канцелярським приладдям. Діти отримують відповідні щеплення та проходять 

щорічні медогляди. 

Їжа в наявності, але в недостатній кількості. 

Присадибна ділянка не оброблена. Підсобне господарство не ведеться. 

Дрова відсутні. Постійний заробіток у гр. Кашнікової А.А., відсутній. 

Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім‟ям та допомоги по втраті 

годувальника сім‟я не отримує у зв‟язку з несвоєчасною подачею гр. Кашніковою А.А. 

документів до управління соціального захисту населення Маловисківської районної 

державної адміністрації щодо нарахування. 

Сім‟ям проживає за рахунок тимчасових заробітків. Отримані кошти 

використовуються на придбання їжі та алкогольних напоїв. 

У період з 2019 року по травень 2020 року з гр. Кашніковою А.А., Службою, 

інспектором з ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, неодноразово 



проводились профілактичні бесіди з питання виконання батьківських обов‟язків та 

систематичного вживання алкогольних напоїв в присутності дитини. 

 Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради вбачає за необхідне, винести 

попередження гр. Кашніковій Анні Анатоліївні, 05.10.1980 року народження, за ухилення 

від виконання батьківських обов‟язків, а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Кашнікова Сергія Олександровича, 

03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 року народження, 

Кашнікову Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження, здоров‟я дітей, їх 

фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дітьми повної загальної середньої 

освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дітей 

та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, 

ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав. 

 З метою покращення умов проживання та виховання дітей, встановити                               

гр. Кашніковій Анні Анатоліївні, 05.10.1980 року народження, випробувальний термін 

протягом тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Про результати повідомити службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім‟ї гр. Кашнікової Анни 

Анатоліївни, 05.10.1980 року народження, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, вилучити Кашнікова Сергія Олександровича, 

03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 року народження, 

Кашнікову Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження з сім‟ї. 

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, подати клопотання і винести питання, щодо доцільності 

позбавлення гр. Кашнікової Анни Анатоліївни, 05.10.1980 року народження, батьківських 

прав відносно дітей Кашнікова Сергія Олександровича, 03.06.2006 року народження, 

Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 року народження, Кашнікову Тетяну 

В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 

150, ч. 1, 155,  ст. 180 Сімейного Кодексу України, що у відповідності з п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України є підставами позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради винести 

рішення «Про попередження Кашнікової Анни Анатоліївни, 05.10.1980 року народження, 

за ухилення від виконання батьківських обов‟язків відносно дітей Кашнікова Сергія 

Олександровича, 03.06.2006 року народження, Кашнікова Артема Павловича, 22.04.2008 

року народження, Кашнікову Тетяну В‟ячеславівну, 19.08.2011 року народження і 

систематичне вживання алкогольних напоїв» і затвердити висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради 

                                                                     

                                                            Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 199 

м. Мала Виска 
 

Про попередження гр. Сипливого О.В., 

27.06.1983р.н., гр. Островської Т.А., 

16.12.1983р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов‟язків і систематичне 

вживання алкогольних напоїв та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.05.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.05.2020 № 4, клопотання 

служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

04.06.2020 № 244, з питання винесення попередження гр. Островській Тетяні Анатоліївні,                   

16.12.1983 року народження, гр. Сипливому Олександру Вікторовичу, 27.06.1983 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 

150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про доньку Островську 

Богдану Олександрівну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, 

духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 

поваги до прав дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 

1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини», положенням 

про Службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 

року № 1529, з метою соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Винести попередження гр. Островській Тетяні Анатоліївні, 16.12.1983 року 

народження, гр. Сипливому Олександру Вікторовичу, 27.06.1983 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155,  

ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про доньку Островську Богдану 



Олександрівну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав 

дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

2. Встановити гр. Островській Тетяні Анатоліївні, 16.12.1983 року народження,                

гр. Сипливому Олександру Вікторовичу, 27.06.1983 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 

прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов‟язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України та створити за місцем проживання у будинку № 62 по вулиці І. Мазепи, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області, належні умови для виховання, утримання та 

розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дитини Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року 

народження у сім‟ї батьків гр. Островській Тетяни Анатоліївни, 16.12.1983 року 

народження,  гр. Сипливого Олександра Вікторовича, 27.06.1983 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 травня 2020 року «Про попередження                                     

гр. Островської Т.А., 16.12.1983р.н., гр. Сипливого О.В., 27.06.1983р.н., за ухилення від 

виконання батьківських обов‟язків і систематичне вживання алкогольних напоїв»                 

(згідно додатку 1). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                               Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.06.2020 року №  199  

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 

про попередження гр. Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1983 року народження, 

гр. Сипливого Олександра Вікторовича, 27.06.1983 року народження, 

за ухилення та невиконання батьківських обов’язків відносно доньки 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження і систематичне 

вживання алкогольних напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради 20 травня 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - Служба), 

було винесено питання про попередження гр. Островській Тетяні Анатоліївні, 16.12.1983 

року народження, гр. Сипливому Олександру Вікторовичу, 27.06.1983 року народження, які 

проживають за адресою: вул. І. Мазепи, 62, місто Мала Виска, Кіровоградської області, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків, а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155,              

ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дитину Островську Богдану 

Олександрівну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав 

дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав. 

За час спільного проживання гр. Островської Т.А., та гр. Сипливого О.В., народилась 

спільна дитина Островська Богдана Олександрівна, 29.12.2009 року народження 

У період часу з 2017 року по травень 2020 року гр. Островська Т.А., гр. Сипливий 

О.В., ухиляється від виконання батьківських обов‟язків відносно дитини та систематично 

вживають алкогольні напої. 

Будинок сім‟ї гр. Островської Т.А. та гр. Сипливого О.В. розташований за адресою:                     

вулиця І. Мазепи, 62, місто Мала Виска, Кіровоградської області. Санітарно-гігієнічні 

норми порушені, умови проживання задовільні. Світло підключене, заборгованість 

відсутня. 

В будинку частково облаштовано кімнату для дитини, яка потребує ремонтних 

робіт. У кімнаті наявне ліжко для відпочинку, стіл, стільці, шафа. Меблі старі, розломані. 

У дитини в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані. Дитина 

влаштована та навчаються у Комунальному закладі «Маловисківський ліцей – інтернат 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області». Забезпечена книжками, 

зошитами, канцелярським приладдям. Дитина отримує відповідні щеплення та проходять 

щорічні медогляди. 

Їжа в наявності. 

Присадибна ділянка не оброблена. Підсобне господарство ведеться (дві кози). 

Дрова відсутні. Постійний заробіток у гр. Островської Т.А., гр. Сипливого О.В., 

відсутній. 

Сім‟я гр. Островської Т.А. та гр. Сипливого О.В., проживає за рахунок державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім‟ям та за рахунок тимчасових заробітків. 

Кошти отримані за рахунок державної допомоги використовуються на придбання 

їжі та алкогольних напоїв. 

У період з 2017 року по травень 2020 року з гр. Островською Т.А., гр. Сипливим 

О.В., Службою, інспектором з ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, 

неодноразово проводились профілактичні бесіди з питання виконання батьківських 

обов‟язків та систематичного вживання алкогольних напоїв в присутності дитини. 



 Окрім цього, неодноразово на засіданнях опікунської ради виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради у 2017 році із подальшим винесенням рішення виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради гр. Островській Т.А., гр. Сипливому О.В., було 

винесено попередження за ухилення від виконання батьківських обов‟язків, а саме; ч. 2, ч. 3,   

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дитину 

Островську Богдану Олександрівну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її 

фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину 

та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав і 

встановлювались терміни з метою покращення умов проживання дитини. 

 Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради вбачає за необхідне, винести 
попередження гр. Островській Тетяні Анатоліївні, 16.12.1983 року народження, гр. 

Сипливому Олександру Вікторовичу, 27.06.1983 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов‟язків, а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, піклування про дитину Островську Богдану Олександрівну, 29.12.2009 року 

народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1   ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами 

позбавлення батьківських прав. 

 З метою покращення умов проживання та виховання дитини, встановити                               
гр. Островській Тетяні Анатоліївні, 16.12.1983 року народження, гр. Сипливому Олександру 

Вікторовичу, 27.06.1983 року народження, випробувальний термін протягом тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Про результати повідомити службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім‟ї гр. Островської Тетяни 

Анатоліївни, 16.12.1983 року народження, гр. Сипливого Олександра Вікторовича, 27.06.1983 

року народження, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, вилучити Островську Богдану Олександрівну, 29.12.2009 року народження з 

сім‟ї. 

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, подати клопотання і винести питання, щодо доцільності 

позбавлення гр. Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1983 року народження, гр. Сипливого 

Олександра Вікторовича, 27.06.1983 року народження, батьківських прав відносно доньки 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за ухилення від виконання            

ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, що у відповідності                      

з п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставами позбавлення батьківських 

прав у судовому порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради винести 

рішення «Про попередження гр. Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1983 року 

народження, гр. Сипливого Олександра Вікторовича, 27.06.1983 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків відносно доньки Островської Богдани 

Олександрівни, 29.12.2009 року народження і систематичне вживання алкогольних напоїв» і 

затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківсько міської 

ради 

                                                                  Л. ЛИННИК 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 200 

м. Мала Виска 
 

 

Про попередження гр. Маліні Н.І., за 

ухилення від виконання батьківських 

обов‟язків і систематичне вживання 

алкогольних напоїв та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини від 20.05.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.05.2020 № 4, клопотання 

служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

04.06.2020 року № 244, з питання винесення попередження гр. Маліні Наталії Іванівні, 

22.08.1982 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 

2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про 

дитину Маліну Юлію Сергіївну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її 

фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати 

дитину та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 

2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських 

прав у судовому порядку. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини», положенням 

про Службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 

року № 1529, з метою соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Винести попередження гр. Маліні Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155,  

ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про доньку Маліну Юлію Сергіївну, 

29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та моральний 



розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її 

людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання 

алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного 

Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Маліні Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 

прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов‟язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України та створити за місцем проживання у квартирі № 85, будинку № 7 по вулиці 

Шевченка, місто Мала Виска, Кіровоградської області, належні умови для виховання, 

утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дитини Маліни Юлії Сергіївни, 29.12.2009 року народження у 

сім‟ї матері гр. Маліні Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 травня 2020 року «Про попередження                                     

гр. Маліни Н.І., 22.08.1982р.н., за ухилення від виконання батьківських обов‟язків і 

систематичне вживання алкогольних напоїв» (згідно додатку 1). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від  11.06.2020 року № 200    

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 

про попередження гр. Маліни Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, 

за ухилення та невиконання батьківських обов’язків відносно доньки 

Маліни Юлії Сергіївни, 29.12.2009 року народження 

і систематичне вживання алкогольних напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради, 20 травня 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - Служба),                     

було винесено питання про попередження гр. Маліни Наталії Іванівні, 22.08.1982 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов‟язків а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 

150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про доньку Маліну 

Юлію Сергіївну, 29.12.2009 року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав 

дитини та її людської гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2,  п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав. 

У період часу з 2017 року по травень 2020 року гр. Маліна Н.І., ухиляється від 

виконання батьківських обов‟язків відносно дитини та систематично вживає алкогольні 

напої. 

Неодноразово Службою, інспектором з ювенальної превенції Маловисківського 

відділу поліції, з гр. Маліною Н.І., проводились профілактичні бесіди з питання виконання 

батьківських обов‟язків та систематичного вживання алкогольних напоїв в присутності 

дитини. 

Обстежити та встановити умови проживання сім‟ї гр. Маліни Н.І. та дитини            

Маліни Ю.С., за адресою: квартира 85, будинок 7, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області не було змоги, у зв‟язку із недопущенням гр. Маліною Н.І., представників Служби 

та інспекторів ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції. 

Зі слів та пояснень сусідів, гр. Маліна Н.І., систематично вживає алкогольні напої зі 

сторонніми особами в своїй квартирі, які залишаються в неї, чим порушують громадський 

порядок виражаючись нецензурною лайкою, криками та виясненням відносин в нічний 

період часу після 23.00год., у присутності малолітньої доньки. 

Дитина Маліна Ю.С. влаштована та навчається у Маловисківській загальноосвітній 

школі І –ІІІ ступенів № 3. Забезпечена книжками, зошитами, канцелярським приладдям. 

Дитина отримує відповідні щеплення та проходить щорічні медогляди. 

Сім‟ям проживає за рахунок заробітної плати гр. Магіни Н.І., яку вона отримує, 

працюючи у відділі статистики комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківська центральна районна лікарня». Отримані кошти використовуються на 

придбання їжі та алкогольних напоїв. 

 Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради вбачає за необхідне, винести 

попередження гр. Маліни Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, за ухилення від 

виконання батьківських обов‟язків, а саме; ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, піклування про дитину Маліну Юлію Сергіївну, 29.12.2009 

року народження, здоров‟я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, 

здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської 



гідності й обов‟язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання алкогольних 

напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, 

є підставами позбавлення батьківських прав. 

 З метою покращення умов проживання та виховання дітей, встановити                               

гр. Маліні Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, випробувальний термін протягом 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Про результати повідомити службу у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім‟ї гр. Маліні Наталії Іванівні, 

22.08.1982 року народження, службі у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, вилучити Маліну Юлію Сергіївну, 29.12.2009 року 

народження з сім‟ї. 

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, подати клопотання і винести питання, щодо доцільності 

позбавлення гр. Маліни Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, батьківських прав 

відносно доньки Маліни Юлії Сергіївни, 29.12.2009 року народження, за ухилення від 

виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, що у 

відповідності з п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставами позбавлення 

батьківських прав у судовому порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради винести 

рішення «Про попередження гр. Маліни Наталії Іванівні, 22.08.1982 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов‟язків відносно доньки Маліни Юлії Сергіївни, 

29.12.2009 року народження і систематичне вживання алкогольних напоїв» та затвердити 

висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської 

ради  

                                                                    Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 201 

м. Мала Виска 
 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради    № 149 від 09 квітня 2020 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2013 року № 895   «Про затвердження порядку взаємодії суб‟єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах», пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», 

пункту 3, розділу 6, Наказу Міністерства соціальної політики № 318 від 31 

березня 2016 року «Про затвердження державного стандарту соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», 

клопотання служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради і витягу з протоколу № 13 від 20 грудня 2019 року Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення № 149 від 9 квітня 2020 року та затвердити в 

новій редакції: 

- список дітей, які перебувають під соціальним супроводом у 

відповідності із п. 26 порядку та умов надання в 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» згідно 



постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 зі змінами та 

доповненнями від 26.06.20190 № 616 та таких, що опинилися у складних 

життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської 

об‟єднаної територіальної громади; 

- список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у 

відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 

1307 «Про затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей, 

у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених батьківського піклування» 

що проживають на території Маловисківської міської об‟єднаної 

територіальної громади; 

- список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що 

опинились у складних життєвих обставинах у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах» що проживають на території 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади (згідно додатку 

№ 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                    Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 11.06.2020 р. № 201 

 

 
Список дітей, які перебувають під соціальним супроводом у порядку з п. 26 порядку 

та умов надання в 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877, зі змінами та 

доповненнями від 26.06.20190 № 616 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, дата рік, 

народження, яка має статус дитини-сироти, 

дитини позбавленої батьківських прав 

Місце, реєстрації проживання дитини, яка має 

статус дитини-сироти, дитини позбавленої 

батьківських прав 

1. Андрієнко Єлизавета Володимирівна, 

02.04.2001р.н. 

вул. Берегова, 29, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

2. Гурову Аліну Анатоліївну, 24.11.2000р.н. 
вул. Квіткова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 
Список дітей, які перебувають під соціальним супроводом у відповідності до наказу Міністерства 

соціальної політики від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження державного стандарту соціального 

супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених батьківського піклування» 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

дитини, дата рік, 

народження, яка має статус 

дитини-сироти, дитини 

позбавленої батьківських 

прав 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

батьків, опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків вихователів 

інших осіб, які є законними 

представниками дитини/ 

дітей 

Місце, реєстрації проживання 

дитини, яка має статус дитини-

сироти, дитини позбавленої 

батьківських прав 

1. Морозова Сніжана 

Сергіївна, 17.07.2004р.н. 

Дмитренко Анжеліка Сергіївна, 

18.01.1998р.н. - опікун 

вулиця Т. Шевченка, 3, кв. 110, 

місто Мала Виска, Кіровоградської 

області 

2. Єременко Владислав 

Миколайович, 24.08.2012р.н. 

Мазуренко Валентини 

Федорівни, 29.04.1952р.н. - 

опікун 

вулиця О. Ковтуна, 5, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області 

 
Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились у складних життєвих 

обставинах у відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 № 318 «Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах» що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 
 



№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові батьків, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків 

вихователів інших осіб, які є законними 

представниками дитини/ дітей 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, яка проживає в 

сім’ї 

1. 
Громчук Валентина Андріївна, 31.07.1998р.н. - 

мати 

Рак Валентин Русланович, 14.02.2017р.н. 

2. 
Бабенко Віктор Сергійович, 16.08.1976р.н. - 

батько 

Бабенка Олександр Вікторович, 24.02.2009р.н. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради             Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  11 червня 2020 року                                  № 202 

м. Мала Виска 

 

Про надання Чабан Вікторії 

Сергіївні, 25.10.2008р.н., Чабан 

Владиславу Сергійовичу, 

07.10.2009 р.н., Чабан Івану 

Сергійовичу, 20.01.2012 р.н., 

статусу, дитини-сироти 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім‟ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 04.06.2020 № 244, «Про надання 

Чабан Вікторії Сергіївні, 25.10.2008 року народження, Чабан Владиславу 

Сергійовичу, 07.10.2009 року народження, Чабан Івану Сергійовичу, 

20.01.2012 року народження, статусу, дитини-сироти», які залишились без 

батьківського піклування, у зв‟язку зі смертю матері гр. Мирон Наталії 

Федорівни (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 274515, про що, 21.02.2019, 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області складено відповідний актовий запис № 86) та батька гр. Чабан Сергія 

Вікторовича (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 295825, про що, 22.05.2020, 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Дніпро) складено відповідний актовий запис № 117). 

Малолітні Чабан Вікторії Сергіївні, 25.10.2008 року народження, Чабан 

Владиславу Сергійовичу, 07.10.2009 року народження, Чабан Івану 

Сергійовичу, 20.01.2012 року народження, тимчасово влаштовані до сім‟ї 

баби гр. Чабан Тетяни Василівни, 19.05.1959 року народження, яка проживає 

за адресою: вулиця Київська, 66, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дітей, керуючись ст. 5 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування», згідно 

вимог п. 9, п. 21, пп.6, 7 п. 24 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов‟язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини»,                      

керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 



самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради; - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Надати Чабан Вікторії Сергіївні, 25.10.2008 року народження, Чабан 

Владиславу Сергійовичу, 07.10.2009 року народження, Чабан Івану 

Сергійовичу, 20.01.2012 року народження, статусу, дитини-сироти. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                            № 203 

м. Мала Виска 

 

Про об”єднання трьох квартир домоволодіння 

в одну квартиру та присвоєння однієї адреси 

  

                Керуючись статтею 152 Житлового кодексу України, пунктом 4 

частини «б» статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 1.4 Наказу Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76 «Про 

затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій», розглянувши заяву Потапової Н.В. про надання дозволу на 

об”єднання трьох квартир в одну квартиру за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, буд.№ 7, яка використовується нею на умовах приватної 

власності,   виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати Потаповій Наталії Вікторівні дозвіл  на об'єднання квартир № 93, 

№ 106, № 107 в житловому будинку по вул. Шевченка 7  в м. Мала Виска, 

що належать їй на підставі договорів купівлі-продажу від 25.12.2007 року  

зареєстровано в реєстрі за № 2722, від 15.03.2002 року зареєстровано в 

реєстрі № 463, від 07.10.2010 року, зареєстровано в реєстрі за № 1385, в 

одну шляхом реконструкції. 

2. Анулювати поштові адреси квартир № 93 та №107 в багатоквартирному 

житловому будинку по вул. Шевченка №7. 

3. Присвоїти поштову адресу об'єднаній квартирі:  вул. Шевченка № 7, кв. 

№ 106. 

4. Рекомендувати  власнику: 

4.1. Роботи по об'єднанню квартир виконати згідно проектної документації 

виготовленою спеціалізованою організацією та ДБН В.2.2-15:2019 

“Житлові будинки. Основні положення”; 

4.2. Під час виконання робіт з реконструкції квартир дотримуватись умов 

тиші; 

 4.3. виготовити технічний паспорт на новоутворений майновий об‟єкт та 

внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.  



 5.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М. 

 

 

Міський голова                                                                       Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                            №  204 

м. Мала Виска 

Про зміну статусу квартири на 

житловий будинок     

              Розглянувши заяву гр. Табунець Володимира Борисовича, власника 

квартири № 1 в житловому будинку № 4, по вулиці Миру в с. Вишневе, 

Маловисківського району, Кіровоградської області про зміну статусу його 

квартири на індивідуальний житловий будинок та про присвоєння йому 

поштової адреси для ефективного обслуговування житлового фонду, 

керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ 

1. Змінити статус квартири № 1 в житловому будинку № 4 по вулиці Миру в 

с. Вишневе, Маловисківського району, Кіровоградської області на 

індивідуальний житловий будинок та присвоїти нововизначеному об'єкту 

нерухомого майна поштову адресу: с. Вишневе, вул. Миру, № 4.  

2. Громадянину Табунець Володимиру Борисовичу: 

- провести перереєстрацію речового права на належне йому нерухоме майно; 

- встановити відповідний адресний знак на фасаді будівлі і керуватись 

присвоєною адресою на об‟єкт нерухомого майна при оформленні 

подальших документів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 



 

  

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2020 року                                            №  205 

м. Мала Виска 

 

Про впорядкування (зміну) адресних  

номерів об‟єктів нерухомого майна  

по вул. Шевченка в м. Мала Виска 

  

                 Керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст. 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок 

присвоєння поштових адрес об‟єктам нерухомості на території 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28.11.2019 року за № 1857, з метою 

впорядкування адресних реквізитів за фактичним розташуванням об‟єкту, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Змінити адресу нежилому приміщенню з вул. Шевченка, будинок  № 5 на 

вул. Шевченка, будинок № 5 нежитлове приміщення № 1. 

2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації 

для внесення змін до технічної документації будівлі. 

3. Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради внести відповідні зміни до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського     

     голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                 № 206 

м. Мала Виска 
 

Про виділення матеріальної допомоги  

для забезпечення осіб з інвалідністю  

та дітей з інвалідністю технічними  

засобами для використання в  

побутових умовах  

  
  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 

2019 року № 1869 «Про затвердження  Програми забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в 

побутових умовах на 2020 - 2022 роки», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати матеріальну допомогу для забезпечення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами громадянам 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади, згідно 

доданих списків на загальну суму 4130,90 грн.  

  

2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист».  

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило А.В.  

Міський голова                                                                             Ю. ГУЛЬДАС  

  



  

 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 207 

м. Мала Виска 
 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Чабан С.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Чабан Тетяни Василівни  ( ЕА № 749454 

виданий Маловисківським РВ УМВС України 23.06.2000 року), яка проживає 

за адресою: вул.Київська,№ 66, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з 

проханням виділити кошти на поховання її сина  гр. Чабан Сергія 

Вікторовича, який помер 19.05.2020 року та на день смерті не працював і в 

центрі зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов‟язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28 листопада 

2019 року № 1871, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Чабан 

Тетяні Василівні  на поховання  сина гр. Чабан Сергія Вікторовича. 

          2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 208 

м. Мала Виска 
 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Довжицької 

С.Ю.   

 

Розглянувши заяву гр. Довжицького Андрія Зіновійовича  (  № 

004022091 виданий 07.10.2019 року), який проживає за адресою: 

вул.Л.Панкова,№ 30, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням 

виділити кошти на поховання його дружини  гр. Довжицької Світлани 

Юріївни, яка померла 06.05.2020 року та на день смерті не працювала і в 

центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов‟язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28 листопада 

2019 року № 1871, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. 

Довжицькому Андрію Зіновійовичу  на поховання  дружини гр. Довжицької 

Світлани Юріївни. 

          2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  11 червня 2020 року                                  № 209 

м. Мала Виска 
 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Назар Н.В.   

 

Розглянувши заяву гр.Оргіян Ксенії Сергіївни   ( ЕВ № 362130 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 22.08.2014 року), яка проживає за 

адресою: вул.Південна,№ 12, с. Олександрівка, Кіровоградська область, з 

проханням виділити кошти на поховання її матері гр. Назар Наталії 

Василівни, яка померла 13.05.2020 року та на день смерті не працювала і в 

центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов‟язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28 листопада 

2019 року № 1871, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Оргіян 

Ксенії Сергіївні  на поховання  її матері гр. Назар Наталії Василівни. 

          2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року               № 210 

м. Мала Виска 
 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Коновалову І.В. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву громадянина Коновалова Ігоря Володимировича 

(паспорт № ВН 090103 виданий Сніжнянським МВ УМВС України в 

Донецькій області 18 лютого 2005 року), який тимчасово проживає  у с-щі. 

Заповідне  по вул. Комарова, буд. № 29, з проханням надати матеріальну 

допомогу, як громадянину, який прибув із зони АТО/ООС, на соціально-

побутові потреби внутрішньо переміщеної особи, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Коновалову Ігорю Володимировичу одноразову адресну 

грошову допомогу на соціально-побутові потреби внутрішньо 

переміщеним особам у розмірі 750,00 (сімсот п‟ятдесят) грн.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року               № 211 

м. Мала Виска 
 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Молчанову А.Ю. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву громадянина Молчанова Артур-Ернеста Юрійовича 

(паспорт № 003398789 виданий 27 травня 2019 року), який тимчасово 

проживає  у м. Мала Виска  по вул. Комунальна, буд. № 2, кв.№ 2, з 

проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який прибув із 

зони АТО/ООС, на соціально-побутові потреби внутрішньо переміщеної 

особи, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об‟єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської 

ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

4. Надати гр. Молчанову Артур-Ернесту Юрійовичу одноразову адресну 

грошову допомогу на соціально-побутові потреби внутрішньо 

переміщеним особам у розмірі 750,00 (сімсот п‟ятдесят) грн.  

5. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 



 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року               № 212 

м. Мала Виска 
 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Скрипніченку В.В. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву громадянина Скрипніченка Владислава Віталійовича 

(паспорт № ЕВ 231029 виданий Маловисківським РВ УМВС України 01 

квітня 2009 року), який проживає у м. Мала Виска по пров. Заводський, буд. 

№  10, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який 

виявив бажання проходити військову службу в Збройних силах України та 

інших формуваннях за контрактом, строком на 3 (три) роки, який набирає 

чинності з 28 березня 2020 року керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

7. Надати гр. Скрипніченку Владиславу Віталійовичу одноразову адресну 

матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п‟ять тисяч) грн.  

8. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року               № 213 

м. Мала Виска 
 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Шамкому К.Д. 

 ------------------------------------------ 

         Розглянувши заяву громадянина Шамкого Костянтина Дмитровича 

(паспорт № ЕВ 061648 виданий Маловисківським РВ УМВС України 24 

червня 2004 року), який проживає у м. Мала Виска по вул. Кондратюка, буд. 

№  9, кВ. № 8, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, 

який виявив бажання проходити військову службу в Збройних силах України 

та інших формуваннях за контрактом, строком на 3 (три) роки, який набирає 

чинності з 30 січня 2020 року керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

10. Надати гр. Шамкому Костянтину Дмитровичу одноразову адресну 

матеріальну допомогу у розмірі 5000 (п‟ять тисяч) грн.  

11. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                                                                          Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року               № 214 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми 

дітьми дошкільних навчальних 

закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської об‟єднаної територіальної 

громади з проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування  

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міської ради «Колобок», 

врахувавши те, що заявник є учасником бойових дій,  керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

року № 667, Програмою соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням міської ради від 28 листопада 2019 року № 1866, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Данильченку Костянтину Івановичу пільгу у розмірі 100 

відсотків по батьківській платі за відвідування його дочкою Данильченко 

Олександрою  дошкільного навчального закладу міськради «Колобок», на 

період з 1 липня 2020 року по 1 липня 2021 року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         №  215 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Д.Г.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.Г.П. (паспорт -- № ---- виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. М.В., вул. 

К., буд.№ 46 з проханням надати допомогу  їй на лікування, врахувавши стан 

після операції (28.04.20 року) заявника, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.Г.П. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         № 216  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Н.В.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.В.П. (паспорт ЕА № ---- виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. Мала 

Виска, вул. Ш., буд.№ --, кв.№ -- з проханням надати допомогу  їй на 

лікування, врахувавши діагноз та скрутний фінансовий стан заявниці, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 

листопада 2019 року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Н.В.П. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         № 217  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Ч. В.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Ч.В.О. (паспорт  № ---- виданий ----- року),  який 

проживає в м. М.В., вул. С., буд.№ 54 з проханням надати допомогу  йому на 

лікування, врахувавши стан після операції (20.05.2020 року) заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 

листопада 2019 року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ч.В.О. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         № 218  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Ч. Р.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Ч.Р.І. (паспорт № ---- виданий Маловисківським 

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. К, буд.№ 

29 з проханням надати допомогу  їй на лікування, врахувавши скрутний  

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ч.Р.І. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         №  219 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

А. В.З. 

 

Розглянувши заяву гр. А,О.І. (паспорт № ----- виданий Ленінським РВ 

УМВС України ---- року),  який проживає в м. Кропивницький, 

пров.Козацький, буд.№ 18 з проханням надати допомогу на лікування його 

матері гр. А.В.З., врахувавши матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. А.О.І. грошову допомогу у розмірі 500,00 ( п‟ятсот) 

гривень на лікування його матері гр. А.В.З.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         №  220 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Красна Г.Г. 

 

Розглянувши заяву гр. Красної Галини Григорівни (паспорт ЕА № 

369824 виданий Маловисківським РВ УМВС України 26.12.1997 року),  яка 

проживає в м. Мала Виска, вул. Матусівська, буд.№ 70 з проханням надати 

допомогу  їй на лікування, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, взявши до уваги 

свідоцтво про смерт заявника, виконавчий комітет Маловисківської  міської 

ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Залишити заяву гр.Красної Г.Г. без розгляду. 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС   

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         №  221 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Бб Л.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.Л.В. (паспорт № виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ------року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. Г.К, буд.№  з 

проханням надати допомогу  їй на лікування, врахувавши скрутний  

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об‟єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.Л.В.  грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС                                                                                              

       

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня  2020 року                                         №  222 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Звіту про результати 

виконання Програми розвитку молодіжної 

політики Маловисківської міської ради 

на 2018-2020 роки 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В., щодо виконання за 2019 

рік  Програми розвитку молодіжної політики Маловисківської міської ради 

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Маловисківської міської ради від 

21.12.2017 року № 806, керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,-   

 В И Р І Ш И В : 

1.Звіт про результати виконання Програми розвитку молодіжної політики 

Маловисківської міської ради  на 2018-2020 роки затвердити, додаток 

додається. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Маловисківської міської ради Постолюк Л.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 Додаток № 1 

до рішення виконкому 

  від 11.06.20 р. № 222 

 

ЗВІТ                                         

про результати виконання 

Програма розвитку молодіжної політики Маловисківської міської ради 

на 2018-2020 роки 

 

 

1. Затвердженно рішення Маловисківської міської ради  від 21 грудня 
2017 року № 806  

2. Метою програми є  проведення якісної нової молодіжної політики, 
визначеної Декларацією « Про загальні засади державної молодіжної 
політики»,законами України «Про створення соціальному становленню та 
розвитку молодів Україні», «Про  молодіжні та дитячі громадські 
організації», іншими законодавчими та  та нормативними актами щодо 
створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та 

самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної  діяльності, 
розвитку інструментів громадського суспільства, органів молодіжного та 
учнівського самоврядування, сприяння їх роботі нагальних проблем молоді. 

 

3. Фінансування. 
 

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування 

програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел 

фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових 

витрат, передбачених програмою. 

 

4. Виконання заходів програми.  
      
         Створення умов для активного відпочинку молоді  на території 
Маловисківської ОТГ та  в м.Мала Виска є відділ культури та туризму , 
якому підпорядковані 5 клубнизх закладів культури а саме : 
Олександрівський , Паліївський , Первомайський СБК та Вишневський , 
Краснопільський СК. 
    За звітний період програми  з 2018 – 2019 роки , клубні заклади культури 

ОТГ  працюювали  відповідно до Положення про їх діяльність, за 
наступними основними напрямками:  
 1. Формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді. 
 2. Формування правової культури та профілактика протиправної поведінки 
молоді. 
 3. Підтримка діяльності молодіжних громадських об‟єднань .  



 4. Формування здорового способу життя серед молоді та підлітків. 

 5. Підтримка обдарованої молоді та сприяння розвитку змістовного дозвілля 
молоді.  
  
       Відділом культури  та   клубними закладами  організовано виховну 
роботу , на належному рівні, забезпечує їх  організовану зайнятість дітей та 
молоді відповідно до їхніх інтересів і здібностей, створює належні умови для 
проведення яскравих молодіжних культурно-розвиваючих заходів.  
      
     Протягом звітного періоду керівники колективів  клубних закладів  та 
працівниками  відділу культури  було підготовлено та проведено  500 заходів 
та обслуговано 56 тис. глядачів. 

 
       В клубних закладах  проводились   заходи переважно для дітей та молоді 
а саме :  
відродження українських традицій – "Щедрівки", "Колядки"  привітання 
мешканців сіл з різдв‟яними святами за місцем проживання « Сьогодні 
Меланки, а завтра Василя»,        
« Андріївські вечорниці»;   
тематичні,   інформаціїні, поетичні  години, мітиги та покладання квітів 

до пам’ятных знаків:  до Дня Соборності України « Державо- сонценосна 
колиска моя»,  «Невянущий вінок  пам‟яті Героїв Крут», « Шевченкові твори 
сіяють мов зорі», «Відлуння  кривавих стежок  Афгапністану», «Небесна 
Сотня пам‟ять незгасима»,  до дня конституції України «Конституція – 

основа нашої держави», до дня гідності і  свободи « Вільні творити 
майбутнє»; 
 флешмоби:  «В день злуки візьмемось за руки» , « Ми за чисте довкілля», до 
Дня захисту дітей «  Діти це наше майбутнє», до дня родини « Тато, мама, я – 
спортивна сім‟я»; 
вечори відпочинку для молоді: до дня закоханих « Стріли Купідона», до 
дня гумору «Сміх це діло серйозне», до дня молоді «Молодь змінює світ», 
Новорічні вечори; 
театралізовані дійства з іграми та святковими дискотеками: Новорічні 
розваги  «Резиденція Діда Мороза» ,  проводи зими « Всі на Масляну», « Ой 
на Івана , ой на Купала»,  з  святковими дискотеками « Цей край де 
народились і живемо»; 

святкові концерти : « Зі святом  Вас , прекрасна половино», « Моя Україна 
– вільна,єдина» творчі звіти аматорських колективів клубних закладів; 
звітні концерти клубних закладів 
автопробіг по території ОТГ : до дня примирення  у другій світовій війні « 
Пам‟ять заради майбутнього» 
щорічна урочиста церемонія нагородження: «Молода людина року»; 
конкурсно- розважальні програми:  до Дня захисника  України та козацтва 
« Ми роду козацького нащадки», до дня збройних сил України « На варті 
миру»; 



тематичні програми театрів малих форм : « Ми за здоровий спосіб життя» 

; 
конкурси та змагання: шахматні, більярдні та тенісні ігри; 
туристичні кластери: за участю вокально інструментальних ансамблів  біля 
маєтку Кудашева у м. Мала Виска « Різдвяне рандеву», «Різдвяні зустрічі». 
 фестивалі :   дні народження сіл та міста Мала Виска, «КАША ФЕСТ», 
«Серпневі зорі»; «Фестиваль громад», «Профест – ПТУ №16»,  ( м. Мала 
Виска) , виїзд з  концертною програмою « На Покрову в Помічну» ( м. 
Помічна),  «Музейно-туристичний  фестиваль», вокально - хорового 
мистецтва «Каливий спів» (м.Кропивницький). 
 
     Проблему зайнятості учнівської молоді у вільний час  у клубних закладах 

вирішують шляхом створення культурного  дозвілля, що забезпечує 
повноцінний відпочинок і виховання учнів у їх вільний час. Заслуговує на 
увагу створені   любительські об‟єднання та показові виставки робіт , які  
залучають дітей та  молодь до художньо – творчої роботи :   декоративно- 
ужиткового мистецтва  « Вишневські умільці» - Вишневський СК, «Зроби 
сам» - Краснопільський СК , «Візерунок» - Паліївський СБК, «Чарівний 
клубочок» -  Олександрівський СБК. 
 
       В клубних закладах культури діють 19 клубних формувань , в яких 
задіяно 121  чол., з них 8 для дітей, учасників 60.     Обдарована молодь  міста 
ОТГ та  театральна студія «Респект»   є активними учасниками  майже всіх  
заходів які проводяться відділом культури та клубними закладами. 

 
   Здійснено  туристичні поїздки талановитої молоді  та учасників колективу  
театральної студії «Респект» - з відвідинами музеїв , парків, історичних місць  
в м. Кропивницький,    м. Чигирин, м.Умань. 
 
У  Маловисківській дитячій школі мистецтв у 2019-2020 навчальному році 
учні та викладачі школи приймали активну участь в концертних програмах 
на шкільній сцені та в місті. Вже традиційними стали „‟Грудневі вечори‟‟, 
Шевченківські дні, Травневі музичні зустрічі для учнів та вихованців 
дитячих садків.Учнівський та викладацький колектив приймали участь в: 
концерті до Дня Незалежності України (24.08.2019), фестивалі добрих 
практик (07.09.2019), в святкуванні Дня села Вишневого (15.09.2019), в 

концерті до Дня позашкілля (16.09.2019),в концерті до Дня музики і людей 
похилого віку (01.10.2019), виступ хорового колективу школи до Дня 
Голодомору (23.11.2019), в концертах  для дітей з обмеженими фізичними 
можливостями (29.11.2019), до Дня самоврядування (06.12.2019), на 
відкритті міської ялинки (24.12.2019), „‟Різдвяне рандеву в маєтку 
Кудашевих‟‟(26.12.2019), Новорічні щедрівки ( 26.12.2019 – міська рада, 
СШ№3; 27.12.2019 – на міській площі м.Кропивницький), концертна 
програма на відкритті сцени на міській площі (14.01.2020), до Дня 
Соборності (22.01.2020), до пам‟яті подій під Крутами (29.01.2020, 



СШ№3),до Дня святого Валентина (14.02. 2020 на шкільній сцені та в 

концертному залі СШ№3), у відзначенні Дня Небесної Сотні (20.02.2020), 
участь в концертній програмі Масляної (29.02.2020), концерти до жіночого 
Дня 8 Березня (06.03 2020 на шкільній сцені та в залі міської 
ради),мистецько-літературний захід „‟Родинне дерево 
Т.Шевченка‟‟(10.03.2020),участь в концертній програмі для працівників ЖКГ 
(16.03.2020). 
 
          Учні школи приймають активну участь у всіляких конкурсах: 
 
22.09.2019 , Всеукраїнський конкурс „‟Осінні зоряні мости‟‟-Чернецька 
Сніжана (сольний спів, Гран-прі),Слуцька Валерія (театральне мистецтво, 1 

місце),старша група хореографічного колективу „‟Веселка‟‟ (1 місце), 
молодша група хореографічного колективу „‟Веселка‟‟(3 місце); 
 
10.10.2019, фестиваль‟‟Молюсь за тебе, Україно‟‟- хоровий колектив 
викладачів нагороджений Дипломом та цінним подарунком; 
 
13.12.2019, Всеукраїнський конкурс „‟Голос серця‟‟- Яцинюк Вікторія (3 
місце і грошова винагорода), Пилипенко Ілля (3 місце і грошова 
винагорода),Червак Анастасія,Чернецька Сніжана, Котятко Тетяна (Дипломи 
учасників); 
 
20.12.2019, м.Олександрія, обласний конкурс „‟Дивограй‟‟-ансамбль 

бандуристів , кер. Бушко І.М. (1 місце), Русол Анна (бандура , 1 місце), 
інструментальний дует Тернових (Яна-фортепіано, Євген – труба, 1 
місце),фортепіанне тріо (3 місце) , Мироненко Даніїл (фортепіано, 3 місце), 
Пилипенко Ілля (сольний спів, 3 місце); 
 
15.02.2020, Всеукраїнський конкурс „‟Провесінь‟‟, обласний етап –
Молодченко Дмитро (гітара, 2 місце) ,Дерменджи Олександр (гітара, 2 місце) 
Левчук  Денис (гітара, 2 місце), Федотов Вадим ( гітара, 3 місце); 
 
Травень, 2020 , Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (онлайн)- 
Снісар Станіслав (переможець в номінації „‟Декоративно-прикладне 
мистецтво, викладач Мусієнко Н.С. отримала Подяку в.о. департаменту 

культури ОДА); 
 
Травень, 2020, обласний конкурс з образотворчого мистецтва „‟Веселкові 
фарби‟‟ (онлайн)- Балан Микола (3 місце, Подяка викладачу Мусієнко Н.С.); 
Травень, 2020, Міжнародний конкурс мистецтв „‟Самоцвіти 
Закарпаття‟‟(дистанційно)- хореографічний колектив „‟Веселка‟‟, кер В.В. 
Покуц (1 місце – старша група, 2 місце – середня група), нагороджені 
Дипломами, медалями та кубками. 
 



         На базі Маловисківської ДШМ 13 січня 2020 року відбулось засідання 

регіонального методичного об‟єднання , на якому молоді викладачі Бушко 
І.М., Горжій С.О., Коваленко О.В. давали відкриті уроки, ділились своїм 
досвідом. 
 
        В школі створено естрадний ансамбль під керівництвом О.В. Коваленка, 
його учасники – молоді викладачі Горжій С.О., Малахатько С.В., Данілова 
М.Г., Бойко М.М. Солістка ансамблю – Ірина Бушко. 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                                 Л.ЛИННИК 

 
 

 
 

 

 
 


